Tur til børnebogmessen i

Bologna

HVORNÅR:
Søndag d. 25. marts
til Tirsdag d. 27.
marts 2018
HVOR:

Starhotels Excelsior

Programmet:

V Le Pietramellara,
51
40121 Bologna

Søndag:

Mandag:

Tirsdag:

Kl. 14

Kl. 9.00

Kl. 9.30

Tjek ind fra kl. 14

Ankomst i hotellets lounge

Afgang til

Tjek ud før kl. 12

Kl. 14.30

(Mulighed for

Fælles sightseeing tur i Bologna

Samlet afgang til messeområdet
Hvor længe man vil være på
messen bestemmer man selv.
Den lukker kl. 18.30

bagageopbevaring)

Derefter se Bologna på egen
hånd eller mulighed for netværk.
(Se evt. folder med forslag til
seværdigheder)

Kl. 21.30

ældste universitetsbiblioteker

Mulighed for at netværke og
vidensdele i loungen på hotellet.

Kl. 11.30

Biblioteca Universitaria
Rundvisning i et af Europas

Afslutning

Bologna Children’s
Book Fair er en af
verdens største
begivenheder for
udgivere af børnelitteratur.

Kl. 19.30

Kl. 12.30

Middag på De Nello - hyggelig
familieejet restaurant i midten af
Bologna.

Evt. samlet tur til Basilica di San
Luca (Tilmelding nødvendig)

I 2018 er det 55.
gang messen afholdes.

Det praktiske:

Der er ca. 26000
besøgende i de 6
haller med ca.
1300 udstillere .
Masser af mulighed for at se nye
tendenser og
spændende udgivelser på alverdens
sprog.

Se mere her.

Tilmelding: Tilmelding sker via kalenderen på www.bf.dk
Pris: 1800 kr. for medlemmer og 2300 kr. for interessemedlemmer.
Prisen dækker overnatning inkl. morgenmad, middag søndag og Messebillet til en dag.
Øvrig forplejning og transport til og fra Bologna er for egen regning.
Alle bliver indkvarteret i dobbeltværelse. Husk at skrive navn på ved tilmeldingen, hvis
du har et særligt ønske til hvem der skal være din værelseskammerat.
Tilmeldingsfrist: D. 14. januar 2018
Ønskes der vegetarmad, så send en mail til Kian på kian@kestler.dk senest d. 1. marts.
Turen er først til mølle! Når du har fået en bekræftelse fra bf.dk, kan du gå i gang med at
bestille flybilletter.
* Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

